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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه وصلى هللا وسلم  ،الحمد هلل رب العالمین

 .أجمعین
ثَ ": الق. "َ�اُب َحَالَوِة اِإل�َمانِ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-فیقول اإلمام البخاري  ،أما �عد ُن بْ َنا ُمَحمَُّد َحدَّ

َثنَ  ، َقاَل: َحدَّ َثَنا َعْبُد الَوهَّاِب الثََّقِفيُّ ِقَالَ�َة، َعْن َأَنِس، َعِن  ، َعْن َأِبيا َأیُّوبُ الُمَثنَّى، َقاَل: َحدَّ
ُ َوَة اِإل�َماَجَد َحالَ وَ َثَالٌث َمْن ُ�نَّ ِفیِه «َقاَل:  -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -النَِّبيِّ  ِن: َأْن َ�ُكوَن للااَّ

ِ،إِ ِحبُُّه َوَرُسوُلُه َأَحبَّ ِإَلْیِه ِممَّا ِسَواُهَما، َوَأْن ُ�ِحبَّ الَمْرَء َال �ُ  ي الُكْفِر فِ َرَه َأْن َ�ُعوَد َوَأْن َ�كْ  الَّ هللَِّ
  ."»َكَما َ�ْكَرُه َأْن ُ�ْقَذَف ِفي النَّارِ 

رحم هللا -ثم الحافظ ابن رجب  نتبعه �ما عند الكرماني، قرأنا الشرح عند الحافظ ابن حجر،
 .-الجمیع

 تثنیةال من المفعول بلفظ" نىالمث بن محمد: "قوله(إلى  )�اب حالوة اإل�مان(: �قول الكرماني
 فتح� زي نَ العَ  موسى أبو هو من التثنیة �المثلثة،( ثنى مفعولمُ  )بلفظ المفعول(، )�المثلثة
 لبصرة�ا توفي، الخمسة الشیوخ عنه روى ، نمِ �الزَّ  المعروف البصري  و�الزاي والنون  المهملة

 �عني؟ )وهو في العشرة التاسعة(، )التاسعة العشرة في وهو
 .التسعین ب:طال

  ؟ما رأ�ك �ا أ�ا عبد هللا ؟التسعین من عمره
 ..........  طالب:

  .نعم
 . ومائة وخمسین ثنتینا سنة( �عني في التسعین من عمره

 جد ثقیف إلى منسوب، البصري  الثقفي المجید عبد بن محمد أبو هو" الوهاب عبد: "قوله
 خمسین نم قر�ًبا سنة �ل الوهاب عبد ةلَّ غَ  و�ان، وأحمد الشافعي اإلمامان عنه روى ، القبیلة

 ثمان سنة ُولد، الحدیث أصحاب على ینفقها �ان، منها يءش على الحول �حول وال، ألًفا
 .)ومائة وتسعین أر�ع سنة وتوفي، ومائة

ة مع أن مقاصده موجود ما هذه العنا�ة أو ما سبب هذه العنا�ة بهذا الشرح،: �عني قد �قول قائل
ومقاصد الشرح في الجملة  ،ألنه متقدم على فتح الباري وعلى عمدة القاري  خرى؛في الشروح األ

  ؟موجودة في الشروح األخرى 
عنایته �التراجم وِذ�ر شيء من لطائف ما �مكن أن �قال في هذه التراجم ال توجد إال : نقول

ما  لحدیث،و�نفقها على أهل ا ا�انت غلته خمسین ألفً : ألن ابن حجر ما یهمه أن �قول عنده؛
ن منهج أو طر�قة ابن حجر إ وقلنا: و�لٌّ له ملحظ یناسب طر�قته ومنهجه في الحیاة، یهمه هذا،

ابن حجر یهتم �الدرجة األولى إلى ما �صحح  تختلف عن طر�قة النووي في تراجم الرواة أ�ًضا،
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لوي وال یَ  ،یفما �قال في الرجل من التوثیق والتضع ،فیذ�ر ما �قال في الرجل ،الخبر أو �ضعفه
فتجده یهتم بهذه  ،ذ�ر من أحوال العباد والزهادالنووي عابد یهمه ما یُ  على شيء غیر ذلك.

البخاري مثًال أو  في الصحیح، األنه �شرح �تا�ً  ؛األمور أكثر مما یتعلق �التصحیح والتضعیف
  ما یهتم إلى أن هذا الراوي ثقة ومخرج له في الصحیحین جاز القنطرة. مسلم،

لطالب  اتنشیطً  ؛یذ�ر في الترجمة أطرف ما قیل في هذا الراوي  وله اختیار، ،لكرماني له نظرةا
ول في السنة وال �حول الح اطالب العلم یهمه أن �سمع أن هذا الرجل أنه دخله خمسین ألفً  العلم،

یر الخمسین األلف اآلن عند �ث الخمسین األلف ال تعرف تحسبونها �مقاییسنا، على شيء منها،
وشيء �سیر هذه تؤخذ مع الز�اة في عرف �ثیر  ا�عني أر�عة آالف شهر��  من الناس ال شيء،

 ،ا�بیرً  او�انت في بالدنا تعدل شیئً  نفق علیه،هذا یُ  ینفق على أهل الحدیث،ما هو  من الناس،
في الصدر األول حد الغنى  تؤخذ معها الز�اة، ًئاشی ي و الكن مع انفتاح الدنیا صارت ال تس

 .ان ألفً و خسم الذي ال تجوز معه أخذ الز�اة فجاء فیما یدل علیه، اخمسون درهمً 
، ایئً ش ى و الكن الدراهم والدنانیر عنده �البعر ال تس ا�بیرً  ن له دخالً إقالوا عن سعید بن المسیب  

لكنها �النسبة إلى ، »نهى عن إضاعة المال«ولیس معناه أنه �فرط فیها �غیر منفعة وال مصلحة 
 .�هللا المستعان ال شيء، -َجلَّ وَعال-�قر�ه إلى هللا  ما
 ،)لد سنة ثمان ومائة وتوفي سنة أر�ع وتسعین ومائةوُ  كان ینفقها على أصحاب الحدیث،(

: وشیخه عبد الوهاب توفي سنة �قول اآلن محمد بن المثنى توفي سنة ثنتین وخمسین ومائة،
  ؟هل هذا صحیح، )أر�ع وتسعین ومائة(

 .فیه غلط �ا شیخ صئك�:
 .عدفیه �ُ  طالب:
 ..........  طالب:
 نعم. 

 ..........  طالب:
كیف یروي عنه الترمذي وهو ففإذا توفي سنة ثنتین وخمسین ومائة  ألنه شیخ الترمذي، ؛بال شك

سنة : فالصواب الستة �لهم رووا عن محمد بن المثنى، روى عنه األئمة �لهم، من شیوخ األئمة،
 ن ومائتین.اثنتین وخمسی

یمة هو نعرف أن أ�ا تم، )َتمیمة أبي بن َ�یسان بن �كر أبو الجلیل اإلمام هو" أیوب: "قوله(
  یسان.أیوب بن أبي تمیمة �َ  یسان،كَ 

  التقر�ب. في التقر�باألول  ننظر
ختیاني �فتح الس، )ختیانيالسَّ (میمة تَ ، )الفوقانیة المثناة �فتحمیمة أبي تَ ( ین نسبة إلى والسَّ

ختیان  .وهي معروفة بهذا االسم إلى اآلن ،الجلود السَّ
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 طالب: أیوب بن أبي تمیمة �یسان .......... 
 فابن الثانیة زائدة. أبو �كر بن �یسان بن أبي تمیمة،: ألنه �قول ؛نعم على ما قلته

 ارسيف نهأ والظاهر، لدالجِ  السین �فتح وهو ختیانالسَّ  یبیع �ان ألنه ؛ختیانيالسَّ  له و�قال(
النطق ببعض األلفاظ األعجمیة هل �عاب علیه : �سأل سائل �قول )فارسي معرَّب(، )بمعرَّ 

 ووجد �عض األلفاظ غیر العر�یة في القرآن، ،جدت في الصدر األولالشخص اآلن أو ال ألنها وُ 
هي : و�قول ،ن ینطق بهافیتداول الناس �عض األلفاظ اآلن و�ثرب �عض أهل التحري على مَ 

 �عني القاعدة أن الجیم والقاف ال �جتمعان في �لمة المنجنیق مثًال، ،ة في الصدر األولموجود
 .إلى غیر ذلك من األلفاظ الموجودة في لغة العرب تداولها ومشوا علیها وعرَّ�وها عر�یة،
 واألسماء ..........  طالب:

، ادة في القرآن اتفاقً أعالم أعجمیة موجو  حتى موجودة في القرآن أعجمیة، األسماء �اإلجماع،
 رد،المقصود أن هذا سؤال یَ  ولذلك ممنوعة من الصرف. وهذا لیس مما یتناوله الخالف،

تف على الها ئلت سؤاالً وأنا مرة سُ  ،]okأو�یه [: و�عضهم إذا انتهى من �المه وأراد أن یؤ�د قال
 ل:�قو  م عام له ولغیره.تكلمت �كال �ِهللا أنا ما صبرت، ،]okأو�یه [: و�وم انتهینا قال السائل

فرق بین أن نكون غالبین : نقول ؟ثرب على أمثال هؤالء وهو موجود في الصدر األولیُ  لماذا
رق ف �أهلها، او�ین أن ننطق بها لحاجتنا إلیها و�ین أن ننطق بها إعجا�ً  و�ین أن نكون مغلو�ین،

 بین هذا وهذا.
 هناك �تب من أهمها وأجلها �تاب المعرَّب ؟�یف نتأكد، )والظاهر أنه فارسي معرَّب(: �قول

  والكتاب مطبوع بتحقیق الشیخ أحمد شاكر في طبعة نفیسة. للجوالیقي،
 سید: روا�ة وفي، ةالبصر  شباب سید أیوب: الحسن وقال، الفقهاء سید أیوب: شعبة قال(

 . ومائة وثالثین حدىإ سنة �البصرة توفي، الفتیان
 العاص نب عمرو بن ز�د بن هللا عبد و�الموحدة الالم وتخفیف افالق �كسر" �ةِقَال  يبأ: "قوله

 ي ذو  ءالفقها من �هللاِ  قال�ة أبو �ان: یوبأ قال، الكبیر يالتا�عالبصري ( ؟معقول، )ي البصر 
 هذا اةورو ، ومائة أر�ع سنة بها فمات ،الشام لىإ فهرب �البصرة القضاء على ر�دَ أُ ، األلباب
 .اللطائف من نهإف حفظاف، �صر�ون  �لهم الحدیث

 نأل ؛ ِصرفة نكرةً  ولیس(: �قول ؟�یف یبتدئ بنكرة ،مبتدأ »ثالث«، )أمبتد هو »ثالث«: قوله 
عن  ا�كون عوًض  ألن من التنو�ن ما �عرف بتنو�ن العوض، ؛)لیهإ المضاف عن ِعوض التنو�ن
ثالث  عني:� عوض عن المضاف إلیه، »ثالثٌ «: فالتنو�ن هنا في قوله عن جملة، اعوًض  كلمة،

 خصال: أي �الحقیقة مبتدأ وهو، محذوف موصوف صفة نهأل  وأ، خصال ثالث: يأ(. خصال
لما �ان  ا�ان مالكی� ، المالكي: �قول ابن مالك، المالكي، )التسهیل شرح في يالمالك قال، ثالث



 
 

 

 
 
 

٥  
 

ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ¶4ò=٥ 

أن لكن جرت عادته  ابن مالك صاحب األلفیة، لما انتقل إلى مصر، اثم صار شافعی�  �األندلس،
 الُقَتِبي. وهو وغیره �قول الن قتیبة:، المالكي: �قول

 لة،مِ رْ �قِ  عاذ ضعیف: قولهم، وصف يه ةبنكر  االبتداء مثال قال المالكي في شرح التسهیل:( 
 ون �ك أن الحتمال فیه تمسك ال: وأقول، ضعیفة شجرة يأ لةِقرمِ  لىإ التجأ ضعیف نسانإ يأ

 يأ لة،مِ رْ �قِ  عاذ ضعیف( معي �ا أهل اللغة؟ ؟ال نتمسك فیه ذالما، )ناٍب  ذا رَّ هَ  أَ رٌّ شَ  �اب من
 لالحتما ؛فیه تمسك ال: وأقول( �قول: تكون نكرة موصوفة،، )لةِقرمِ  لىإ التجأ ضعیف نسانإ

 هو التقدیر هذا على والخبر، صفة ةالشرطی الجملة ألن أو ،ناٍب  ذا رَّ هَ  أَ رٌّ شَ  �اب من �كون  أن
 الشرطیة ولیناأل  التقدیر�ن على ذإ(؛ »أن �كون هللا ورسوله« له:�عني في قو ، )»�كون  نأ«

 فهو »من«وأما ( »نثالث مَ «، )»من« وأما، یانب أو ثالث عن بدل هو »�كون  نأ«و، خبر
 ما�و  شرطیة ماإ »من«و، فیه اختالف على فقط الشرط وأ، خبره امعً  والجزاء والشرط ،مبتدأ

 .الشرط لمعنى متضمنةفهي  ةموصول
 .واحد �مفعول يُعد ولهذا، أصاب �معنى »وجد«و 
ن فإ( ؟وهو خبر عن اثنین ،مفرد »أن �كون هللا ورسوله أحب«، )»أحب« ىنَّ ث ما ِلم: قلت نإف 

 فردم فهو ن�مَ  عملاستُ  ذاإ فعلأ: قلت ؟هاسمَ  �ان خبرُ  �طابق ىتح »أحب«م ما ثنى لِ : قلت
ن أ: الث من �ن فیه وجد فیه حالوة اإل�مانث«، )له وه نلمَ  المطا�قة تجوز وال غیر ال مذ�ر

، »أن �كون هللا ورسوله أحب« الجملة: ؟هنا »من«ما لها عالقة ، »�كون هللا ورسوله أحب
وحینئٍذ ، فردأفعل التفضیل �ُ  ،معطوف علیه: »ورسوله«، اسمها: »هللا« ،خبر �ان: »أحب«

كر من �م ذَ  ة،في سورة التو� ]٢٤[التو�ة:  ...}{ُقْل ِإْن َ�اَن آَ�اُؤُ�مْ  �صلح للمفرد والمثنى والجمع،
  ؟�م أمور متعاطفة؟

 .سبعة طالب:
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 .ثمانیة طالب:
  والخبر؟ ثمانیة،
 .}َأَحبَّ { طالب:

أو �كون الخبر لألول منها وما �قي  ال تلزم المطا�قة في مثل هذا،]، ٢٤[التو�ة:  }َأَحبَّ {
 منها معطوف علیه.وما �قي  معطوف علیه،

 ال«و، »َمن« لىإ الراجع الضمیر وفاعله مفعوله نهأل  المرء نصبب »المرءَ  �حب وأن«: قوله(
جملة حالیة ، )�لیهما أو المفعول أو الفاعل لهیئة ابیانً  تحتمل حالیة جملة »هلل الإ �حبه

وأن هذا  ،)یئة الفاعلله ابیانً (إما  »ال �حبه إال هلل« وصاحبة الحال إما الفاعل و�ما المفعول،
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أو �كون المحبوب  ومحبة فیه، -َجلَّ وَعال-إلى هللا  اصدر منه أن هذا الحب صدر منه تقر�ً 
وهذا ال ، )امعً أو �لیهما ( في هللا، افیه من األوصاف ما تقتضي أن �كون محبو�ً  ،َحب في هللا�ُ 

عنده أشیاء  ابُّ ال �َحب في هللا،لكن قد �كون الح َحب في هللا،بد منه أن �كون �لٌّ منهما ممن �ُ 
  ؟�ممكن أم لیسممكن  لكنه �حب هذا الشخص هلل، تقتضي أن یبَغض في هللا،

 .�مكن طالب:
ن والفاعل قد �كون ممن �َحب في هللا وقد ال �كو  لحال المفعول، اوعلى هذا یتجه أن �كون بیانً 

أنا أحبك في  د صالح و�قول:�عني یتصور أن �أتي رجل فاسق إلى عب ممن ال �َحب في هللا،
 ،حب من أجلهألن هذا متصف �ما �ُ  تصور هذا؛وأنا أ�غضك في هللا! ما یُ : فیرد علیه و�قول هللا،

 كره و�بغض من أجله.وهذا متصف �ما �ُ 
  ؟فیه أو إلیه ،�عني یرجع »�عود«، )»الكفر في �عود«: قوله(

 .إلیه طالب:
إن هذا من تعبیر  :هل نقول ؟»في«لسر في التعبیر بـلكن ما ا عدَّى �إلى،أنه �ُ  األصل إلى،

  ؟أو أن عوده في الكفر �معنى الدخول فیه ؟الرواة وهذا فهم الراوي 
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

: و�كون هذا من �اب المبالغة مثل، یدخل »�عود«ضمن �عني �ُ  ،فیه �عني �معنى الدخول
مبالغة ما هو  وفها،نقر و�دخل في ج�أن هذه الجذوع تُ ]، ٧١[طه:  ي ُجُذوِع النَّْخِل}{َوَألَُصلَِّبنَُّكْم فِ 

 .أشد �صلب علیها،
، تي هي فيآلة الظرف ال، )الظرف لةآ� ال االنتهاء �كلمة ىُمعد�  لیهإ عاد المشهور: قلتَ  نإف(
قرار ه معنى االستمن فیقد ضُ ( استقر فیه أو دخل فیه،، )االستقرار معنى فیه ُضمن قد: قلتُ (

ع الخروج لكن معنى االستقرار أنه ال یدخل فیه �راهة العود إلیه م، )فیه امستقر�  �عود: قال كأنه
قرار �عني ما �كره أن �عود إلى الكفر ثم �عود إلى اإلسالم إذا قلنا معناه االست عنه مرة ثانیة،

نسأل -وأن الردة  ،لقلیل والكثیرو�ستوي في ذلك ا فالذي �ظهر أن عاد معناه دخل،. واالستمرار
ن واآل لقى في النار،دخل في النار أن یُ أمر قبیح شنیع أسهل منها أن یَ  -هللا السالمة والعافیة

لإلنسان الحر�ة  تن قالوا:وتر�وا �عض الُكتاب و�عض من فُ  هان أمرها عند �ثیر من الناس،
 دة،وألغوا بذلك حد الر  لمسلم أن یتنصر،سلم ل�ما أن للنصراني أن �ُ  �ختار من األد�ان ما �شاء،

 كتب فیه اآلن مع األسف و�بث في القنوات و�دخل في أعماق البیوت مثل هذا الكالم،وهذا �ُ 
ن من إ حتى قالوا: رون أن الیهود والنصارى �فار �اإلجماع،وأهل العلم �قرِّ  نعوذ �اهلل من الفتن.

یِن}{َال إِ : وهم �قولون . اشك في �فرهم �فر إجماعً    العافیة.نسأل هللا]، ٢٥٦[البقرة:  ْكَراَه ِفي الدِّ
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 ستعملوتُ ، ةراداإل  ضد يه ةهوالكرا فیه، ا�عود مستقر� : من فیه معنى االستقرار �أنه قالقد ضُ (
 قیتعل ما وأما(، �عني تر�یب الجمل، )التر�یب �أصل یتعلق ما هذا، التنفیر �معنى اُعرفً 

 أن� هفی صرففتُ ، امطعومً  سلی �مانواإل، المطعومات في يه اإنم الحالوة أن فهو �خاصیته
 ومیل دااللتذا وهو بینهما يالذ بهالشَّ  هوج يأ، الجامعة للجهة هو ونح لس�الع �ماناإل ُشبه

 حالوةال يوه، ولوازمه �ه هالمشبَّ  خواص من هو ما إلیه وأضیف هالمشبَّ  كرفذَ ، لیهإ القلب
 ل البالغة،�عني استعارة مكنیة عند أه، )�الكنا�ة �االستعارة ىمس� ومثله، له لخیُّ تال سبیل على
لكن طال العهد  ،وقلنا لبعض اإلخوان �حضره أشار في فتح الباري إلى شيء من هذا، أنه وأظن

ألننا انقطعنا قر�ب  و�تجدد الطلب حینئٍذ، �عني �حضر مثل هذا من �تب البالغة، وأظنه نسي،
 من ستة أشهر.

 وهذا، یهال أحب ورسوله هللا �ون  وهو، �الفضائلالتحلي  إلى أوالً  إشارة الحدیث في أن واعلم(
 على ةلشفقا إلى إشارةوفیه ، تعالى هلل اخالًص  للخلق محبته و�ون ، تعالى هللا مرأل التعظیم هو

، النقائص سائر نمه یلزم وما الكفر �راهیة وهو الرذائل عن يالتخل لىإ اخرً آو ، تعالى هللا خلق
روف عند ما هو �المع، )النقصان لكراهة مستلزمة الكمال رادةألن إ؛ وللأل  الزم �الحقیقة ذاوه

 وهنا العكس: ال إله إال هللا، التخلیة قبل التحلیة، ،أهل العلم أن التخلیة قبل التحلیة
 اوهذ، لیها أحب ورسوله هللا �ون  وهو، �الفضائلالتحلي  إلى أوالً  إشارة الحدیث في أن واعلم( 

 على ةلشفقا إلى إشارةوفیه ، تعالى هلل اخالًص  للخلق محبته و�ون ، تعالى هللا مرأل التعظیم هو
، النقائص سائر نمه یلزم وما الكفر �راهیة وهو الرذائل عن يالتخل لىإ اخرً آو ، تعالى هللا خلق
ن الشراح م ،)ي:التیم .النقصان لكراهة مستلزمة الكمال رادةألن إ؛ وللأل  الزم �الحقیقة وهذا

 صار ذاإ الفم في يءالش حال: �قال، حسنه اال�مان حالوة( شراح البخاري وشرحه غیر مطبوع
 هذا(: ي أي قال النوو ، :)ي النوو . حسن يأ يعین� حال: لیق القلب أو العین في الح ن�و ، احلوً 

 وتحمل الطاعات استلذاذ": �ماناإل حالوة" ومعنى، سالماإل صولأ من أصل عظیم حدیث
، الفتهمخ وترك طاعته �فعل هلل العبد ومحبة، الدنیا أعراض على ذلك ار�یثو  الدین في لمشاقا

وظاهره �كذب  �عض الناس یدعي أنه �حب هللا،، )-صلى هللا علیه وسلم- الرسول محبة او�ذ
المُ -الرسول  إن المحبة والتقوى أمور قلبیة، :هذه الدعوة و�قول الُة والسَّ التقوى «: قال -علیِه الصَّ

حقیقة التقوى أن تفعل األوامر وتجتنب النواهي وأنت  ،هذا الكالم لیس �صحیح: نقول، »هاهنا
تعصي  أنا أحبه، وتقول: -َجلَّ وَعال-أنت تعصي الرب  أنت تكذب دعواك، مرتكب للنواهي،

 ألطعته إن المحب لمن الو �ان حبك صادقً  ،اإلله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القیاس شنیع
 �حب مطیع.

 استلذاذ": �ماناإل حالوة" ومعنى، سالماإل صولأ من أصل عظیم حدیث هذا: النووي ( �قول: 
 �فعل هلل العبد ومحبة، الدنیا أعراض على ذلك ار�یثو  الدین في المشاق وتحمل الطاعات
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 مما«: قال نماإ: وقال ،-صلى هللا علیه وسلم- الرسول محبة لكو�ذ، مخالفته وترك طاعته
 نأل ؛ ممن: �قل ولم »مما سواهما« إنما قال:: وقال(، ممن سواهما: ما قال، »مما«، )»اهماسو 
، )نیةتثال هذه �مثل �أس ال أنه على دلیل هوفی(ي تشمل غیر العقالء أعم الت، )أعم ]ما[
 .)ال �أس �مثل هذه التثنیة( »سواهما«
علیِه -قاله الرسول ، »م أنتبئس خطیب القو «: قال، »ومن �عصهما«: �عني الخطیب لما قال 

المُ  الُة والسَّ ه وفیه دلیل على أنه ال �أس �مثل هذ(، »ومن �عص هللا ورسوله قل:« ،-الصَّ
 من فلیس »أنت الخطیب بئس« غوى  فقد ا�عصهم ومن: وقال خطب يللذ قوله وأما التثنیة،

 ،حفظلیُ  لفظال في �جازاإل فالمراد هنا أما، الرموز ال �ضاحاإل الخطب في المرادألن ؛ النوع هذا
 الف �عصهما ومن رشد فقد ورسوله هللا �طع منو «: داود يأب سنن في جاء ما علیه یدل ومما
 .:)عیاض يالقاض. »نفسه الإ �ضر

ولو �انت غیر ؟ جمع�عني هل الضمائر في الخطب �لها ما تثنى وال تُ  �أن هذا الجواب �عني، 
المُ -ورسوله  -َجلَّ وَعال-متعلقة �اهلل  الُة والسَّ جمع ال تُ و ثنى الضمائر �عني ما تُ  ،-علیِه الصَّ

واإل�جاز  هذا األصل، األصل أنه إذا أمكن الضمیر أنه أولى من الظاهر، لإل�ضاح؟ اطلبً 
لكن الفرق هنا أنه  ال �فهمه السامع �صل إلى حد اإللغاز، امطلوب حتى في الخطب إال إ�جازً 

المُ -إذا جمع الرسول  الُة والسَّ ال  فإنه -َجلَّ وَعال-بین ضمیره و�ین ضمیر هللا  -علیِه الصَّ
�خالف غیره الذي  تصور �حال من األحوال أن �خطر على �اله شيء من التسو�ة أو التشر�ك،یُ 
قد یوجد في �تا�ه من األسالیب ما جاء النهي عنه �النسبة  -َجلَّ وَعال-ولذا هللا  توقع؛یُ 

ور أن تصلكن هل یُ  لقه،قسم �ما شاء من خَ له أن �ُ  -َجلَّ وَعال-هللا  قسم �غیر هللا،�ال للمخلوق،
الُة والسَّ -الرسول  ،ال ؟هي عنه المخلوق �كون هذا القسم �صل إلى التعظیم الذي نُ   -المُ علیِه الصَّ
نه له تصور منه أن �خطر على �اله أال یُ  -َجلَّ وَعال-حینما �جمع بین ضمیره و�ین ضمیر ر�ه 

ن مجد وقد وُ  و�النسبة للمخلوق، -َجلَّ وَعال-شيء من المنزلة التي تسامي أو تداني منزلة الرب 
المُ -یبالغ في تعظیمه  الُة والسَّ  ،-َجلَّ وَعال-إلى أن صرف له �عض حقوق الرب  -علیِه الصَّ
 .اونظمً  اواألمثلة على ذلك �ثیرة نثرً  والغالة موجودون،

 ......... طالب: لكن �ا شیخ .
 ألنه جمع. ؛ذمه، »بئس«

 ..........  طالب:
  ؟ماذا

 ..........  طالب:
ال-الرسول : المقصود مثل ما قلنا أو �الهما، أو �الهما، المُ علیِه الصَّ  -أعلم الخلق �اهلل -ُة والسَّ
نها تصور مثلها أو نظیرها أو قر�ب موحصل منه أشیاء من المضائق التي قد ال یُ  ،-َجلَّ وَعال
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المُ -في غیره  الُة والسَّ �حتار اإلنسان إذا مات له ابن أو أب  اأحیانً  مضائق أنظار، ،-علیِه الصَّ
تصور وقد ال یُ  تمام الرضا �القدر، اأو أم وما أشبه ذلك و�حزن قلبه وتدمع عینه و�كون راضیً 

لو �كیت : �قول ن الذي مات ابنه ضحك،إحتى  ما یتصورون مثل هذا، ،عند �ثیر من الناس
المُ -والرسول ، اوجدت في نفسي شیئً  الُة والسَّ القلب �حزن والعین تدمع وال «: قال -علیِه الصَّ

فهذه المسائل من المضائق التي تجعل �عض الناس ال �حتملها . »نقول إال ما یرضي الرب
المُ -فیتصرف على خالف ما ورد عنه  الُة والسَّ ولعلك  ،أنت اقتِد �ه في الظاهر ،-علیِه الصَّ

ا ال �حتملها �ثیر من الناسفو�ال  ق أن توافقه في الباطن،وفّ تُ   .هذه أمور دقیقة جد�
 من دمعت عینه؟ أمعل من ضحك فِ  طالب: لكن أیهما أتبع للسنة،

وفق یُ  الموافقة في الظاهر تقوده إلى الموافقة في الباطن، ،من دمعت عینه وحزن قلبه ال ال،
ال یؤمن أحد�م حتى �حب ألخیه «: ألمر صعب. مثل ما تقدم في حدیثو�ال ا اإلنسان للموافقة،
إن مثل هذا  حتى قال �عضهم: هذه في غا�ة الصعو�ة على عموم الناس،، »ما �حبه لنفسه

إن هذا �النسبة لمن �ان سلیم القلب ال : لكن �عضهم قال وصرح �عض الشراح بهذا. ،مستحیل
في وقتنا هذا حدث وال  ،القلوب مدخولة ث من واقعه،والناس یتحدثون �ل یتحد یبعد أن یوجد،

 فلذلك نستبعد ونستغرب مثل هذه األمور ونراها القلوب إلى الموت أقرب منها إلى الحیاة. حرج،
 مستحیلة.

 ..........  طالب:
لكن إذا �ان التعبیر عن عاقل وغیر عاقل  ،هذا األصل ،األصل أن من للعاقل وما لغیر العاقل

 .او�دخل العاقل ضمنً  ،غیر العاقل أكثر في الوجود من العاقل فال شك أن
 .بها عاقل..........  طالب:

  ؟هي وما
 ..........  طالب:

من  ا�عني من رضي �أن �كون معبودً  لكن ال یدخل فیها من �كره العبادة، عاقل وغیر عاقل،
 .دون هللا یدخل فیها ولو �ان عاقالً 

 ..........  طالب:
جمع بینه و�ین غیره في هذه �ستحیل أن �ُ  اوأحیانً  هذا في وقت مسارعة ومسا�قة،قد ذ�رنا 

ذا هتصور أن یتمنى �عني اآلن القاعة فیها مائة طالب هل یُ ، ااألمر ال �حتمل إال واحدً  ،المحاب
   طلب مثل هذا؟�مكن أن �ُ  ؟االشخص أن �كون �ل المائة األول مكررً 

 الرجوع هةاو�ر  هللا في المرء وحب حقیقة هورسول هللا ةمحبال تصح : القاضي عیاض( قال:
، هودمَ  هلحمَ  وخالط صدره له وانشرح نفسه �ه واطمأنت �قینه �اإل�مان قوي  لمن إال ،الكفر في

 المحبة: مالك وقال. تعالى هللا حب ثمرات من هللا في والحب ،اال�مان حالوة وجد الذي فهذا
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 قیقةح: الرازي  معاذ بن �حیى قالو  .تعالى هللا ءأولیا بدأ وهو اإلسالم واجبات من هللا في
وال ینقص  تز�د المحبة في البر )أن یز�د في البر(، )�الجفاء ینقص وال البر في یز�د أن المحبة

ال تز�د مع الصفاء ، أن ال تز�د مع الصفاء وال تنقص مع الجفاء: و�عضهم �قول ،في الجفاء
 . فال اختالف بین القولین البر من األعمال الصالحة تز�د، لكن إذا زاد في ،�عني بینك و�ینه

هل رغبتك في  من الناس في هللا، ااآلن لما تقول وتضحك على نفسك أنك ذهبت لتزور فالنً 
إذا أحسن  ؟الز�ارة مرة أخرى ال تتفاوت فیما إذا أحسن االستقبال وفیما إذا أساء االستقبال

تزور في نفسك أنك  واحتفى �ك، وقدرك واستقبلك استقباالً ب �ك وفرح �ك وعظمك استقبالك ورحَّ 
محبته واحدة على مستوى  ارجع؟ أو قال لك: ؟لكن لو ما ألقى لك �ال تجيء �ل یوم. أن ودك

لكن إذا استحضرنا ما قاله ابن عباس . ال تنقص مع الجفاء ؟واحد مثل ما أنها في الیوم تجيء
وذلك ال �جدي عند هللا  خاة الناس من أجل الدنیا،ولقد صارت عامة مؤا :-رضي هللا عنهما-

  هذه مشكلتنا أننا ال نفرق.. اشیئً 
 �عني موجود في المسلمین من �قصد بذلك وجه هللا فقط، وأ�ًضا مسألة الز�ارة وتشییع الجنائز،

وتجدهم �حرصون على الصالة على الجنائز وتشییعها وز�ارة المرضى وز�ارة القبور ابتغاء ما 
 �هللاِ  ،�جنازة فالن رأیناكما : نه �صرحإو�عضهم من �اب المكافئة حتى  ،-َجلَّ وَعال-هللا عند 

هذا ما  هذه مكافئة، ،اء عیاله �صلون على أبي وال �شیعون جنازته والي وال ج�ا أخي مات أب
 لذيوتشییع الجنازة من األجور العظیمة القیراط ا فیها األجر المرتب على الصالة على الجنازة،

والذي في قلبه هللا  ،واإلنسان جرى على عادة حد،إنه یزن جبل أُ  :یزن الجبل الكبیر حتى قیل
فعلى اإلنسان أن یتفقد مثل هذه األمور وأن �عید النظر في �ثیر من تصرفاته لتكون  أعلم �ه.

 .-َجلَّ وَعال-أعماله �لها هلل 
 العقل �قتضي ما إیثار وه الذي لعقليا الحب نااهه �الحب المراد: البیضاوي  القاضي( �قول:

 عنه فرنو� الدواء �عاف المر�ض أن ى تر  أال، الهوى  خالف �ان نو� ،ختیارها و�ستدعي رجحانه
 فالمرء، فیه هصالح أن علم َلما ؛عقله �مقتضى تناوله و�هوى  ،�اختیاره إلیه �میل وهو ،طبعه

 أو عاجل صالحمصلحة أو  فیه �ما إال ینهى وال �أمر ال الشارع أن تیقن إذا إال یؤمن ال
 اتبعً  هواه �صیر �حیث نفسه تتمرن  ن�أ لهو�ما هجانب ترجیح �قتضي والعقل، جلآ خالص
 بین ولیست، لك�ذ هو حیث من وخیر �مال هو ما دراكإ اللذة ذإ؛ اعقلی�  االتذاذً  ه� و�لتذ لعقله
 أظهر نهاأل  ؛�الحالوة الحالة ههذ عن عبر والشارع، هاب تدع� نسبة الحسیة واللذات ةاللذ هذه

 ؛اللذة لتلك المحصل �ماناإل لكمال اعنوانً  ةثال ثال األمور هذه جعل و�نما، المحسوسة اللذائذ
 وال -وتعالى سبحانه- هللا هو �اللذات المنعم نأ نفسه في یتمكن حتى عبد إ�مان یتم ال نهأل 

علیِه - الرسول نأو ، أنفاع وال أضرار ذاتها في لها لیس وسائط هعدا وما، هسوا مانع وال مانح
المُ  الُة والسَّ  ،نحوه �كلیته یتوجه أن ي�قتض وذلك، نهأش صالح في يالساع طوفعالهو  -الصَّ
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 اتیقنً  حق وأوعد وعد ما ةجمل أن یتیقن وأن، هو�ین بینه اوسطً  لكونه إال �حبه ما �حب وال
 الذ�ر مجالس فیحسب، �ه مال�سة يءلشا إلى یؤول �ما التغواالش �الواقع الموعود إلیه لی�خ

 .)الجنة ر�اض
 �عني ما هو �خلف في �عني قد �كون مثل هذا التشبیه في بدا�ة األمر مجرد اعتقاد لیس بواقع، 

لكن هل تلذذ اإلنسان �مجلس الذ�ر في  ال. ،وعد هللا ووعد الصادق الذي ال ینطق عن الهوى 
في أول  الموجودة في البراري في أوقات الر�یع؟بدا�ة أمره مثل تلذذه في روضة من الر�اض 

ذة لهل تلذذ اإلنسان �قیام اللیل في اللیالي الشاتیة أو الصیفیة القصیرة �جد لها  األمر �عني؟
منه  -َجلَّ وَعال-لكنه �عد ذلك مع المجاهدة إذا علم هللا  إال أنه امتثال، ورغبة في أول األمر،

والواحد منا ما حصل منه وال مجاهدة وال  ده من �ل لذیذ،صدق النیة والعز�مة صارت ألذ عن
ل اللذة �ص نعم،. �ابدنا قیام اللیل عشر�ن سنة ثم تلذذنا �ه: �قولون  عن مجاهدة، محاولة فضالً 
لناس و�ال تجد �عض ا لكن �عد انتهاء مرحلة االمتحان وتجاوز االختبار واالبتالء، ،إلیها اإلنسان

وفي �ل درس یتمنى أن یوجد ما �منع من  ،العلم خمسین ستین سنةتجده من أهل العلم �علم 
ن أو و�ذا أذن المؤذ ا،و�عضهم یتمنى أن تكون حیاته �لها دروسً  ،یتلذذ؛ ألنه ما �عد إقامة الدرس

و�رى أن  ،لكنه وصل إلى مرحلة یتلذذ فیها ،أقیمت الصالة انقطع الدرس وهو في خیر إلى خیر
 . الدنیا هذا أفضل ما یتمتع �ه في

 ؟سئل: ما یبكیك وما عند هللا خیر ومر علینا لما حضرته الوفاة �كى، ،�عضهم من المتقدمین
 �ِهللا ما أ�كي إال على قیام اللیل وصیام الهواجر! : قال

هذا الشخص : قصة لشخص موجود اآلن ذ�رها �عض المشا�خ من مصر في إحدى القنوات قال
والبنج متى ینتهي : قال ست ساعات، قالوا: تستغرق العملیة؟�م : فقال رر له عملیة جراحیة،قُ 

، افبكى �كاء شدیدً : قال ما ندري �ِهللا احتمال ساعتین ثالث ساعات،: قالوا ؟و�صح من أجل أن
 فساق ناسأنا یئ�ج ؟تبكي علیهما الذي �ا رجل أنت رجل طیب وخیر وطالب علم ومرض : قال

رأ أنا أق: �قول ألن هذا موعد حز�ي من القرآن، ؛أ�كي: قال مثل هذا؟ �فعلون یدخلون العملیات ما 
لكن أرجو�م أن تنظروني ر�ع ساعة أو ثلث ساعة  إذا راح راح، ،وهذا موعده عشرة في الیوم،

لى أن فاستمر �قرأ بنفس الصوت إ فضرب إبرة البنج، اواحدً  اتر�وه �قرأ جزءً  ،اواحدً  أقرأ لو جزأً 
 لمستعان.انتهى من العملیة! �هللا ا

 في ءإلقا الكفر إلى والعود، النار أكل الیتیم مال وأكل فیحسب مجالس الذ�ر ر�اض الجنة،(
 نم المر�ب المجموع هو المعتبر أن على إل�ماءلف هنااه الضمیر نیةثت وأما: قال. النار

�حب  أو ،لو �ان �حب هللا وال �حب رسوله، )الغیة ضائعة دهاحو  فإنها ،واحدة �ل ال المحبتین
  تنفع هذه المحبة؟ الرسول وال �حب هللا،
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 اشعارً إ ؛الخطیب حدیث في �اإلفراد مروأُ  ،ال �ل واحدة منهم فإنها وحدها ضائعة الغیة(: �قول
 صلواأل ،التكر�ر �رر تق في العطف إذ؛ الغوا�ة �استلزام مستقل العصیانین من واحد �ل �أن
من �عص الرسول فقد  رسوله على حد زعمه، لو ما عصى ،من �عص هللا فقد غوى ، )ستقاللاال

 . ولو �ان في حد زعمه أنه مطیع هلل مع أنهما متالزمان غوى،
ین ففرق ب قر�ب من هذا ما قرره شیخ اإلسالم ابن تیمیة في الرا�ط في النكاح بین العقد والدخول،

سواء حصل  دة،المنهي عنه یتجه إلى �ل واحد على ح النكاح المأمور �ه والنكاح المنهي عنه،
حصل الوطء فقط وقعت في المنهي  العقد فقط في هذا النكاح المنهي عنه وقعت في النهي،

تزوج ی: �قول »من استطاع منكم الباءة فلیتزوج«، ابینما المأمور �ه ال یتم إال �األمر�ن معً  عنه،
 ،ال: نقول ،]٢٢ [النساء: ُ�ْم}{َوَال َتْنِكُحوا َما َنَكَح آَ�اؤُ لكن  ال بد من األمر�ن. ؟�كفي �عقد فقط،

 والوطء فقط محرم. ،العقد فقط محرم
 لوقا. تقدم مما أحسن الجواب وهذا: وأقول. الحكم في المعطوفین من �لواألصل استقالل (

 .یم�عني �قتضي التعظ، )ذلك �قتضي والمقام اتعظیمً  أشد نهأل  ؛�اإلفراد ُأمر: األصولیون 
 .-َرِحَمُه هللاُ -انتهى �المه 

*** 
 هل یتضاعف أجر صالة الجنازة وهو القیراط من األجر إذا �ان المتوفي الذي �صلى: �قول

 ؟علیه في المسجد اثنین أو أكثر
 .�ل جنازة من هذه الجنائز لها قیراط ،�ل جنازة لها قیراط ،فضل هللا واسع

 �الم الخطیب:�أن �ان  ،�عصهما إن الذم للخطیب من أجل الوقف على: :أال �قال: وهذا �قول
   ؟من �طع هللا ورسوله فقد رشد ومن �عصهما

سمعت هذا : �قول �حیل المعنى. ؟ما �حیلهأم الوقوف هنا �حیل المعنى  ،وقف ثم استأنف
 .ما نعرف أین وقف الخطیب لكنه �حتاج إلى نقل، هذا محتمل،. الجواب

  ؟هل �جوز تكرار اآل�ات في صالة الفر�ضة لإلمام في الجهر�ة: �قول
لعموم  ؛تذ�یر بهافإذا �انت اآل�ة مما �حسن ال]، ٤٥[ق:  {َفَذكِّْر ِ�اْلُقْرآِن}: �قول -َجلَّ وَعال-هللا 

 ألن وال یوجد ما �منع منه في الفر�ضة؛ ،وقد ثبت ذلك في النفل المصلین فال مانع من تكرارها،
ها �آ�ة واحدة و�ترك ما عدا  ذ�رلكن ال �عني أن اإلنسان أو اإلمام یُ  هذا من التذ�یر �القرآن،

 . افیلزمها في صلوات عدیدة أو في صالة طو�لة �طیل على الناس یرددها مرارً 
 .على �ل حال اإلمام علیه أن یتوخى ما ینفع المأمومین

 .اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمعین
  ؟غیر المسلمین قطع ید السارق والرجم في دولة اإلسالم علىتُ  هل تقام الحدود،: �قول
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المُ -النبي  الُة والسَّ م في رم علیه�عني فیما حُ  ،أقام الحد على الیهودیین فرجمهما -علیِه الصَّ
المُ -ولما سأل النبي  ،دینهم �شتر�ون فیه مع المسلمین الُة والسَّ ن في ماذا تصنعو « :-علیِه الصَّ

فوضع أبو  مر �التوراة فجيء بها،فأ سود وجهه و�طاف �ه في الناس،�ُ : قالوا، »الزاني المحصن؟
المُ -فأمر النبي  صور�ا یده على آ�ة الرجم، الُة والسَّ  . جم تلوحبرفع یده فإذا آ�ة الر  -علیِه الصَّ

 .......  طالب:
 نعم؟

 ..........  طالب:
  ؟ي فیها أ�شهي الت
 ..........  طالب:

 .نعم
 ..........  طالب:

 یرهما،ط في معرفة محبة هللا ورسوله إیثار أمر هللا ورسوله على غالضا� :لكن الواقع إذا قلنا ،نعم
ال شك أن  ،نعم بلة،هذا أمر إلهي �القرآن تعارض مع أمر عادي عنده أو ما یتعلق �من �حبه جِ 

 لصدر،منهم من �أتي إلى ما �حبه هللا وهو منشرح ا یتفاوت،، ا�بیرً  اهذا متفاوت بین الناس تفاوتً 
ى ومنهم من �قدم و�ؤثر أمور دنیاه عل یه وهو مستثقل له �اره له لكنه �قدمه،ومنهم من �أتي إل

 .-َجلَّ وَعال-فهو متفاوت حتى فیما یتعلق �محبة هللا  ،-َجلَّ وَعال-ما یرضي هللا 
 ..........  طالب:

  ؟ماذا
 ..........  طالب:

 .المسلمین�ه على عموم  و�ؤثرواما أحل لهم في دینهم على أن ال �جاهروا �ه 
 ..........  طالب:

 منع من شر�ه بین الناس.لكنه �ُ  �عني لو شرب الخمر في بیته ما �قام علیه الحد،
 ..........  طالب:

 .»فله قیراطان«
 ..........  طالب:

 رده،�عني ما أف فله قیراط،: فما قال ألنه ثنى القیراطین، ؛من أهل العلم من یرى ذلك ،ال ما یلزم
ذا له هذا له حكمه وه ي �ظهر أنه ال ارتباط بینهما،لكن الذ ،ى أنه تا�ع للقیراط األولمما یدل عل

 .حكمه
فادة ما تقییمكم لها وما مدى است ظهرت طبعة جدیدة لجامع األصول �إشراف األرناؤوط،: �قول

  ؟طالب العلم من الكتاب
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 فهي معروفة ومشهورة، األرناؤوط مشرف على طبعة جامع األصول المطبوعة قبل أر�عین سنة،
رناؤوط فما أدري ما الفرق بینها و�ین الطبعة األولى لأل وهذا تجدید لها وتفنن في الطباعة وألوان،

البخاري ومسلم : فجامع األصول جمع الكتب الخمسة ،وأما االستفادة من جامع األصول. نفسه
جامع األصول �ستفید . ماجهمن ابن  وأضاف إلیها الموطأ بدالً  ،وأبو داود والترمذي والنسائي

لكن اإلشكال أنه  ألنه �جمع األحادیث في �اب واحد من الكتب الستة هذه. ؛منه طالب العلم
 �عني لو أن ابن األثیر لما جمع هذه األحادیث رجع ،وال �عتمد على األصول ،�عتمد على الفروع

إلى �تب الجمع بین  وال رجع ،وما رجع إلى المستخرجات ،إلى البخاري نفسه ،إلى األصول
ا. ا�ان نافعً  الصحیحین التي تعتمد على المستخرجات،   لكن هذا مما یؤخذ علیه. جد�

ف لكن قد �كون اللفظ مختل ،نعم المعنى موجود ،فطالب العلم ال �جزم �أن هذا اللفظ في البخاري 
لیت إذ زاد و . �عني مثل جامع األصول واألصل �عني البیهقي ومن عزا، وهو �عزوه للبخاري.

 المستخرج على البخاري والمستخرج على مسلم، �عني �أخذون من المستخرجات،. الحمیدي میزا
ألنهم یروون األحادیث من طر�قهم هم ال من طر�ق  ؛والمستخرجات ما یلتزمون �ألفاظ الصحیح

فصاروا  ،ثم جاء من جاء �عدهم من الكتب الفرعیة فال یلتزمون �ألفاظهم. صاحب الصحیح،
  �عتمدون على هذه المستخرجات.

مثل هذا  لكن وعلى �ل حال إذا قارن طالب العلم بین اللفظ في الفرع و�ینه في األصل طیب،
 . �حتاج إلى وقت طو�ل

 ..........  طالب:
  ؟ماذا

 ..........  طالب:
قت وما ظهرت مسألة الورش ورش العمل إال في و  ي یباشر،التحقیق القد�م لو �ان شاب هو الذ

ف عندهم مجموعة فصاروا یوظّ  وصاروا ما �غطون على هذه األمور، ،متأخر لما �بر الناس
 تي مجلد وثالثمائة مجلد،ئواحد ظهر �اسمه �مكن أكثر من مافو�ال  ،م�شتغلون وهو �شرف علیه

مقبول أن یوجد في ال لكن الشيء غیر. هو مشغول لیل نهار وعلیهن اسمه؟ عمل هذامتى 
وهذه  ،مقبولغیر هذا  ،ت أخطاء عقد�ة تمشي من �عض المعلقین وعلیها اسمه�عض التعلیقا

وال  ،قصد نشر العلم ونشر الكتب الشرعیة والعلمیةنعم قد �ُ  المسألة صارت في الغالب تجارة.
ال مانع أن �شتغل معه  لكن المسألة تسدید ومقار�ة، �مكن أن یباشر اإلنسان �ل شيء بنفسه،

لم  ولو اقره ولو إقرارً أعلیه و  وقد مر�اسمه إال  ًئاجوز له �حال أن �خرج شیلكن ال � فر�ق عمل،
 .�كتبه

 .اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین


